
સરકાર%ી ની પોલી+કનીકના 
િવધાથ0ઓ મા+ની િવિવધ 

યોજનાઓ 



બધા િવ&ાથ(ઓ મા+ની યોજના :-

યોજનાનો કોડ યોજના  3 નામ પા5તા આવકમય8દા સહાય3< ધોરણ

 

56યમ78ી 9વા :વાવલ7બન 
યોજના 

ડી=લોમા ક>ા ના અ@યાસAમો 
મા+ ધો – ૧૦ ની પરી>ામા ૮૦ E 
Fથી વG પરHIટાઇલ હોવા 
જMરી  

૪,૫૦,૦૦૦ વાષ0ક ફીના ૫૦% રકમ અથવા 
૨૫૦૦૦ S ઓછu હોય Fટલી સહાય 
દર વષe મળવાપા8 Y. 



અ3@િચત Bિતના િવ&ાથ(ઓ મા+ યોજનાઓ  
યોજનાનો કોડ યોજના  3 નામ પા5તા આવકમય8દા સહાય3< ધોરણ

બીસીE -૧0 ઇZ[રી અ[ તબીબી િવધાથ0 
ઓ[ ભોજનબીલમા સહાય 

કો^જ સ7લ_ન છા8ાલયોમા7 રહી[ 
અ@યાસ કરતા િવ`ાથ0ઓ[ ભોજનિબલ 
સહાય આપવામા7 આb Y.

૨,૫૦, ૦૦0  c. ૧૦૦૦/- (માિસક) ૧૦ માસ dધી

બીસીE-૬.૧ પો:ટ એસ.એસ.સી.ના 
િવ`ાથ0ઓ મા+ રાજય િશhયiિત 
( E.j.યો.)

િવ`ાથ0ઓ/િવ`ાથ0નીઓ[ c. ૨.૫૦ લાખ વાિષૅક ૮૨૦- હો:+લર 
૫૩૦- n:કોલર 
oકબeક

બીસીE-૧ર તબીબી, ડી=લોમા અ[ ઈજ[રી 
ડીrી/ડી=લોમામા7 અ@યાસ કરતા 
િવ`ાથ0ઓ[ સાધનો ખરીદવા મા+ 
નાણા7કીય સહાય

િવ`ાથ0 tિડકલ, િડ=લોમા Fમજ 
એિIજિનયરuગમા7 અ@યાસ કરતો હોવો 
wઈએ.

વાiષક આવકમયyદા c. 

૨,૫૦,૦૦૦/-
િવઘાથ0 દીઠ M. :-  
૧૦,૦૦૦/-(tડીકલ)     
૫૦૦૦/- (એI|નીયરuગ)  ૩૦૦૦/- 
( ડી=લોમા )

બીસીE-૧૩ આઇ.ટી.આઈ. અ[ ધ7ધાકીય 
Fમજ તા7િ8ક અ@યાસ મા+ 
અ~�િચત �િતના િવ`ાથ0ઓ[ 
િશhયiિ�

અ~�િચત �િતના િવ`ાથ0ઓ[ 
+કિનકલ િશ>ણ tળવી કૌશ�ય �ા=ત 
થાય F મા+

rા�ય િવ:તાર મા+ વાiષક c.

૪૭,૦૦૦/- 

શ�રી િવ:તાર મા+ વાiષક c.
૬૮,૦૦૦/- 

 

c.૪૦૦/- માિસક િશhયiિ� આપવામા7 
આb Y.



સામાCક અD શFGણીક રીH પછાત િવ&ાથ(ઓ મા+ યોજનાઓ

યોજનાનો કોડ યોજના  3 નામ પા5તા આવકમય8દા સહાય3< ધોરણ

બીસીE -૭૮/૧૩૭ કIયાઓ[ પો:ટ એસ.એસ.સી. 

િશhયiિ�

ડી=લોમા અ@યાસAમો Sવા E 
એI|નીયરuગ,તા7િ8ક, િવ�ાન તથા 
અ~:નાતક અ@યાસAમો

વાiષક આવક મયyદા નથી માસીક M.  

૧૯૦ - હો:+લર 
૧૨૫ - n:કોલર 
 

બીસીE-૭૯ tડીકલ અ[ એI|નીયરuગમા7 અ@યાસ 
કરતા િવઘાથીઓ[ ભોજન બીલમા7 રાહત

tડીકલ અ[ એI|નીયરuગ કો^જમા7 
અ@યાસ કરતા અ[ કો^જ સ7લ_ન 
છા8ાલયમા7 ર�તા િવઘાથ0ઓ[ આ 
યોજનાનો લાભ આપવામા7 આb Y.

વાiષક આવક મયyદા c. ૨.૫૦ 
લાખ

માિસક c. ૧૨૦૦/- ^� ૧૦ માસ dધી 
ભોજન િબલ રાહત

બીસીE-૮૦ tડીકલ અ[ એI|નીયરuગના સાધનો 
ખરીદવા નાણા7કીય સહાય

િવઘાથ0 tડીકલ અ[ 
એI|નીયરuગમા7 અ@યાસ કરતો 
હોવો wઇએ.

વાiષક આવક મયyદા c. 

૨,૫૦,૦૦૦/-
િવઘાથ0 દીઠ M. :-  
૧૦,૦૦૦/-(tડીકલ)    ૫૦૦૦/- 
(એI|નીયરuગ)  ૩૦૦૦/- ( ડી=લોમા )



Cont.
બીસીE-૮૧/૧૩૮ કuમાર મા+ પો:ટ એસ.એસ.સી. િશhયiિ� ડી=લોમા અ@યાસAમો Sવા E 

એI|નીયરuગ,તા7િ8ક, િવ�ાન તથા 
અ~:નાતક અ@યાસAમો

rા�ય િવ:તાર મા+ વાiષક આવક 
મયyદા c. ૪૭,૦૦૦/- 

શ�રી િવ:તાર મા+ વાiષક આવક 
મયyદા c. ૬૮,૦૦૦/-

માસીક M.  

૧૯૦ - હો:+લર 
૧૨૫ – n:કોલર 
 

બીસીE-૮૧એ છા8ાલયમા7 ર�તા સા. શ�.પ. વ. ના 
િવઘાથ0ઓ[ પો:ટ એસ.એસ.સી િશhયiિ� 
(EI�  jર:�ત )

આ યોજના EI� jર:�ત યોજના Y. 

આ યોજના મા+ ૧૦૦ % rાIટ EI� 
સરકાર તરફથી મ� Y. 

સા.શ�.પ. વગ�ના ધો. ૧૧, ૧૨, :નાતક, 
અ~:નાતક, ક>ાના િવ`ાથ0ઓ મા+.

વાiષક આવક મયyદા c. ૧.૦૦ 
લાખ 

 

માસીક M.  

૫૧૦  - હો:+લર 
૩૩૫ – n:કોલર 
 

બીસીE-૮૧ઈ લGમિતઓના િવઘાથ0ઓ[ પો:ટ 
એસ.એસ.સી િશhયiિ�

5:િલમ, િ�:તી, શીક, બૌ�ધ, જ�ન, 

પારસી (ધાiમક લ�મતી મા+)

ધો.૧૧-૧૨ અ[ ધો.૧૧ થી ૧૨ ની 
સમક> તકનીકી અ[ �યવસાયીક

માસીક M.  

૩૮૦ - હો:+લર 
૨૩૦ – n:કોલર



Cont.
બીસીE-૩૨૫ Hલ્ફ ફાઈનાIસ કો^જમા7 અ@યાસ કરતા 

િવચરતી-િવ5� �િતના િવ`ાiથઓ[ સહાય
િવચરતી-િવ5� �િતના હોવા wઇએ, 
Hલ્ફ ફાઈનાIસ કો^જમા7 અ@યાસ 
કરતા7 હોવા wઈએ, કો^જ સરકારની 
માIયતા �ા� હોવી wઇએ

વાiષક આવક મયyદા c. ૨.૦૦ 
લાખ 

 

Hલ્ફ ફાઈનાIસ કો^જની ર|:ટ્�શન 
ફી, પરી>ા ફી મળી[ વGમા7 વG c. 

૫૦,૦૦૦/- અથવા ખ�ખર ખચ�ની 
મયyદામા7 સહાય મ7જuર કરવામા7 આb Y.

બીસીE-૮૭ / 

૧૪૨
tડીકલ અ[ એI|નીયરuગના િવઘાથ0ઓ 
મા+ oક બeક

 
આવક મયyદા નથી. ૧૦ % ડીપોઝીટ લઇ[ j:તકો jરા 

પાડવામા7 આb Y. અ[ j:તકો પરત 
કયeથી પ % ડીપોઝીટ પરત કરવામા7 
આb Y. કuલ પા7ચ oક બeકો ચા^ Y.

બીસીE-૯૯ િવ�શમા7 અ@યાસ અથe નાણાકીય લોન િવ�શની 9િનવiસટી મા7 �bશ મ�લ 
હોવો wઇએ.

 
c. ૧૫.૦૦ લાખની લોન ૪ ટકાના 
�યાજના દ� આપવામા7 આb Y.



ધામ(ક લKમતી Bતીઓના િવ&ાથ(ઓ મા+ યોજનાઓ :-  

યોજનાનો કોડ યોજના  3 નામ પા5તા આવકમય8દા સહાય3< ધોરણ

બીસીE -૮૧( ઇ) ધામ0ક લ�મતી �તીઓના 
િવ`ાથ0ઓ મા+ પો:ટ 
tટ�ીક િશhય�uતી 

િવ`ાથ0 લ�મતી �તી 
નો હોવો wઇએ 

૨.૦૦ લાખ વG નહી હો:+લર – ૧૦૦૦૦ ભ�લ ફી ના વGમા વG 

            ૩૮૦  િનભાવભ�� �િત માસ  

n:કોલર - ૧૦૦૦૦ ભ�લ ફી ના વGમા વG 

            ૨૩૦  િનભાવભ�� �િત માસ  
 



અ3Lચીત જન-Bતીઓના િવ&ાથ(ઓ મા+ યોજનાઓ :-

યોજનાનો કોડ યોજના  3 નામ પા5તા આવકમય8દા સહાય3< ધોરણ

ભારત સરકાર ની પો:ટ tટ�ીક િશ.�u. ૨.૫૦ લાખ વG નહી હો:+લર – ૩૮૦  િનભાવભ�� �િત માસ  
n:કોલર - ૨૩૦   િનભાવભ�� �િત માસ  
 

S કIયાના વાલી ની વા.આવક ૨.૫૦ લાખ 
થી વG હોય Fની મા+ની યોજના 

કIયા ( અ~ dચીત જન 
�િત )

૨.૫૦ લાખ વG હોય Fના 
મા+  

હો:+લર – ૩૮૦  િનભાવભ�� �િત માસ  
n:કોલર - ૨૩૦   િનભાવભ�� �િત માસ  

  

કો^જ છ8ાલય મા રહી[ અ@યાસ કરતા 
િવ`ાથ0ઓ મા+ ભોજન સહાય યોજના 

કuમાર / કIયા 
(અ~ dચીત જન �િત )

૨.૫૦ લાખ વG નહી  ૩૮૦ િનભાવ ભ�� �િત માસ 

પોલી+કનીક મા અ@યાસ કરતા 
િવ`ાથ0ઓ[ �થમ વષ� મા શ�>ણીક સાધનો 
ખરીદવા સહાય યોજના 

કuમાર / કIયા 
(અ~ dચીત જન �િત ) 

૨.૫૦ લાખ વG નહી  ૩૦૦૦ ની શ�>ણીક સાધનો ખરીદવા સહાય 


